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ERŐSRE ÉPÍTVE.
VEZÉRELHETŐRE
TERVEZVE.
Az Ön termőföldje az Ön élete.
Az Ön farmja biztosítja az Ön megélhetését.
A termelt növényében rejlik az Ön karrier lehetősége.
Az Ön traktora az Ön gazdálkodásának alapeszköze.
Erre készül egy Valtra.
Ugyanazt nyújtja Önnek a Valtra, mint a mesterembernek a megbízható szerszámok, magabiztosságot és képességet
minden munka elvégzéséhez. Minden nap. Mindenféle időjárásban. Mindenféle munkakörnyezetben.
A Valtránál mi mindig a kevésbé bejárt utat választottuk, mi tapostuk ki magunknak utjainkat, melyek a múltunkból erednek.
Az Ön szolgálatában nem habozunk utunkon még tovább előrehaladni, egyre közelebb kerülni Önhöz, igényeihez.
Azért tesszük így a dolgokat, mert azoknak ez a legjobb végzési módja.
És mi hiszünk abban, hogy a dolgunkat el tudjuk végezni.
Nem szereti a kompromisszumokat. Mi sem.
Végeztesse el rendben a munkákat.
Szerezzen ehhez egy Valtrát.
A Valtra az Ön dolgozó gépe.
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ITT MINDEN
ÖNRŐL SZÓL
Nem beszélünk túl sokat arról, hogy
honnan jöttünk… Inkább mi a vásárlóinkra
figyelünk. Ön megmondta nekünk, hogy a
3 legfontosabb szempont, amiért a Valtrát
választotta, a megbízhatóság, az alacsony
üzemeltetési költség és a felhasználóbarát
konstrukció. Ugyanezen szempontok
alapján építettük meg a Valtra traktorok
negyedik generációját.
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Már 60 éve készítünk traktorokat és a T
szériák testesítik meg eddigi tapasztalataink
csúcspontját. Ezeket a farmerek széleskörű
igényei alapján, a legnehezebb körülményekre
terveztük. Büszkék vagyunk az alkotásunkra.
Az Ön dolgozó gépe. Ön köré van építve.
Lépjen be a fülkébe, indítsa be a motort és
megláthatja, hogy a T szériás traktorok mit és
hogy tudnak farmján elvégezni.
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FOGALMAZZON MEG
HÁROM KÍVÁNSÁGOT,
MAJD FOGLALJON
HELYET A
VEZETŐÜLÉSBEN

Ha ön tervezhetne és megépíthetne egy traktort,
akkor az így nézne ki. Az új szériák sok egyedülálló
tulajdonsága vásárlóink kívánságaiból született, mert ez
a traktor a végterméke vásárlóink százaival lefolytatott
megbeszéléseinknek és tesztvezetéseink óra ezreinek.

MODELLEK ÉS LÓERŐ
T144 HiTech
T144 Active
T144 Versu
T144 Direct

155-170 LE
155-170 LE
155-170 LE
155-170 LE

T154 HiTech
T154 Active
T154 Versu
T154 Direct

165-180 LE
165-180 LE
165-180 LE
165-180 LE

T174e HiTech
T174e Active
T174e Versu
T174e Direct

T194 HiTech
T194 Active
T194 Versu
T194 Direct

175-190 LE
175-190 LE
175-190 LE
175-190 LE
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195-210 LE
195-210 LE
195-210 LE
195-210 LE

T214 HiTech
T214 Active
T214 Versu
T214 Direct

215-230 LE
215-230 LE
215-230 LE
215-230 LE

T234 HiTech
T234 Active
T234 Versu
T234 Direct
T254 HiTech
T254 Active
T254 Versu

235-250 LE
235-250 LE
235-250 LE
220-250 LE
235-271 LE
235-271 LE
235-271 LE
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Megbízhatóság
Mi kiállunk a traktor megbízhatósága mellett. A páratlan
megbízhatóság érdekében mind a 4 fő T szériás
traktor részegységet házon belül készítjük. A páratlan
megbízhatóság érdekében mind a 4 fő traktor részegységet
házon belül készítjük. Az alváz, a hajtómű és a fülke a Valtra
saját dizájnja és tervezése, az AGCO Power pedig egy
eredeti Valtra motor, ami az iparágban magas megbízhatósági
nívót állított fel. A T szériákat arra építették, hogy mindennap
nehéz körülmények között dolgozzanak.

Felhasználó barátság
Úgy építettük meg e traktort, hogy fenntartása, üzemeltetése
és szervizelése könnyű legyen, ezért csak saját munkájára
kell koncentrálnia. A kezelőszervek a fülkében minimális
testmozgással elérhetők, a hajtómű üzemeltetése az új
vezetőkarral könnyű, a magas fényű munkalámpák lehetővé
teszik az Ön számára a munkavégzés éjjeli folytatását.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a napi karbantartási pontokra,
ezért az olaj ellenőrzésekhez és szűrő cserékhez,
tisztításokhoz olyan kevés időre van szükség, amennyire
ez csak lehetséges. A T szériák tulajdonságaival jól
alkalmazkodnak az Ön munkájához is, mert ezekből az
egyedi tulajdonságokból sok a vásárlóink elképzelései
alapján lett megvalósítva.
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Alacsony összes fenntartási költség
A T szériájú traktorok a nem tartoznak a legolcsóbbak közé.
De használja 10000 órát és ekkor számítsa ki a fenntartási
összköltséget. Az induláshoz mi megépítjük az Ön testére
szabott traktort, vagyis csak azokért a tulajdonságokért fizet,
melyekre szüksége van, gyárilag összeszereljük és gyári
garanciát biztosítunk hozzá. Az AGCO Finance segítségével
optimalizálhatja a finanszírozási költségeket. Az optimalizált
szerviz intervallumok csökkentik az Ön karbantartási költségeit
és az AGCO Power motorok garantálják Önnek a legjobb
általános folyadék-felhasználási gazdaságosságot. Válassza
a T174 EcoPower modellt további max. 10% üzemanyag
költség megtakarításához. Válassza a Valtra Care –t a
karbantartási költségei lefixálására és az Ön igényeihez
illeszkedő szervizszerződést. Eredeti Valtra alkatrészek
használatával, valamint a 24/7 órás szervizellátással
úgyszintén bebiztosíthatja traktora magas újraértékesítési árát
is. A Valtra az egyik leggyorsabb alkatrész biztosító hálózattal
rendelkezik az iparágban, annak érdekében, hogy a dolgozó
gépe műszakkezdettől műszak befejezésig mindig üzemben
lehessen.
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AZ ÚJ DOLGOZÓ
GÉPÜNK KIEMELT
TULAJDONSÁGAI

1

2
3
4

5
6

E traktor minden egyes részletének
kifejlesztésekor az ön termelékenységének
növelése volt a fő célkitűzés. A T szériák
tökéletesítését mérnökeink végezték és
vásárlóink tesztelték. Látogasson meg
bennünket egy tesztvezetésre.
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24-26
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27

Kényelem

Teljesítmény

Az Ön dolgozó gépe

1.

11. AGCO Power 6.6 l, vagy 7.4 l motor, fel
271 LE –ig és 1000 Nm-ig
12. EcoPower üzemanyag takarékos
modell
13. Üzemanyag-takarékos EU V. lépcsős
motor
14. 600 üzemórás szerviz intervallum
15. 380 l üzemanyag tank, 70 l AdBlue tank

19. 5 fokozatú Powershift az Active és Versu
esetében, vagy Direct CVT
20. Elektronikus 3-fordulatú PTO Sigma Power-rel és
menetsebesség arányos PTO-val
21. Beépített 51 kN-os 3 pontos első függesztőmű,
valamint vagy 81 kN, vagy egy 95 kN
emelőképességű hátsó 3 pontos függesztőmű.
22. Terhelés érzékelős hidraulika 115, vagy 160 l/min
térfogatáramú szivattyúval
23. Gyári beszerelésű homlokrakodó
24. A legmagasabb hasmagasság a piacon (60 cm)
25. A max. összsúly 13,500 kg
26. A fordulási sugár 5,25 m
27. 4. generációs funkcióra rendezett skandináv dizájn
28. Legfeljebb 4 első kihelyezett szelep
29. Polikarbonát hátsó és oldal ablakok

2.
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3.
30-31

4.
5.
6.
7.
8.
9.

A legkényelmesebb 5 oszlopos
vezetőfülke (a 6 oszlopos fülke opció)
Intelligens fülkeváz 365 napos
kiláthatósággal, több mint 6 m2 ablak
felülettel
Pneumatikus AIRES+ első
hídfelfüggesztés
Csendes munkavégzés az ötoszlopos
fülkében
270° forgásszögű ablaktörlő és fűtött
első és hátsó szélvédő
Pneumatikus AutoComfort rugózott fülke
felfüggesztés
Tetőablak
Elektronikus hátrameneti vezetési és
180°-al elfordítható vezetőülés
Hatékony LED lámpák

16. Oszlopos légbetáplálás a motorhoz
17. A szivattyú térfogatszállítása max. 200
l/percig felmehet
18. Valtra egyedi hidraulika asszisztens
36

10. Biztonsági kamera
9
10
29
32
33
34

Téli csomag::
17-18

30.
31.
32.
33.
34.
35.

21-23
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Laminált, fűthető szélvédő
Nagy törlésszögű ablaktörlő
Fűthető hátsó ablak
Hátsó ablak mosó/ törlő
Elektromosan állítható / fűthető tükrök
Időzíthető, vagy akár mobil telefonról
vezérelhető előmelegítő rendszer
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EZ A FÜLKE
AZ ÖN
KÉNYELEMZÓNÁJA

Helyezze magát kényelembe. A
termelékenység kérdésében a
vezető a kulcsfigura, ezért soha nem
engedünk meg kompromisszumot
a kényelem, a biztonság és az
ergonómia rovására.
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Hogy lehet mindez lehetséges?
A vezetőfülke innovatív gyártási eljárással készül.
Kevesebb elemből és csatlakozásból áll, mely
által a fülke szerkezete sokkal merevebbé és a
tér mindhárom irányában pontosabbá vált. Mindez
azt jelenti, hogy a fülke úgy passzol, akárcsak
egy kesztyű. Minőségi hangrendszerével,
hűtődobozával és a hátsó biztonsági kamerával
a fülke a kényelmet egy teljesen új szintre emeli.
Még hátrameneti vezetésre is opcionálható. Az
új fülke csendes, biztonságos, kényelmes és
funkcionális kialakítású – az Ön dolgozó gépe.
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TÖBB HELY, JOBB
KILÁTHATÓSÁG,
A VEZÉRLÉS JOBBAN
KÉZBEN TARTHATÓ

A 365 napos kiláthatóság koncepciója
A lehetséges legjobb kiláthatóságot kapja,
mindegy hogy nappal, vagy éjjel, nyáron
vagy télen, homlokrakodós, vagy hátrameneti munkát végez. A keskeny oszlopok,
a kipufogó cső elhelyezkedése is segíti a
rálátást a munkájára. A 270° forgásszögű első ablaktörlő minden körülményben
tisztán tartja az első szélvédőt, a homlokrakodó kanál helyzetét a tetőablakon
keresztül könnyen megfigyelheti. A minőségi LED munkalámpák minden irányban
megfelelő világítást nyújtanak. A fekete
műszerfal világítás módban lecsökkentheti
a belső világítást a kívülre történő kiláthatóság maximalizálása érdekében és az
opcionális biztonsági kamera akadálytalan
kiláthatóságot biztosít a függesztő és vontató elemekre, valamint a csatolt munkagépre. Hatásos légkondicionálás és két fűtő
radiátor tartja fenn a fülkében az optimális
hőmérsékletet, még mínusz 30 fokos külső
hőmérséklet esetén is.

Több helye van ott ahol arra szüksége van, mert az
5 oszlopos fülke domború kialakítású. A több mint 6
négyzetméter ablakfelület kitűnő kiláthatóságot biztosít.
Nagyobb kényelemben és könnyebben vezérelheti a
traktort mind előre, mind hátra a TwinTrac segítségével.
A SkyView fülke közel 7 négyzetméteres ablakfelületet
kínál.

Kényelem és vezérelhetőség
Mihelyt belép a fülkébe érezni fogja a kényelmet, a háromlépcsős feljáróval, a széles
nyílásszögű és lágyan záródó ajtóval a
beszállás biztonságos. Az új ötfokozatú
Powershift, vagy Direct CVT váltót újheggyel vezérelheti, egy vezetőkar szolgálja a
vezetést és egy joystickkal működtethető
az összes hidraulikus funkció. A fülkébe
ülést négyféle opció közül választhatunk,
ezek a mechanikus rugózástól a Valtra
Evolution ülésig terjednek, mely légkondicionálással és légrugózással rendelkezik. A
segédvezető is élvezheti a kényelmes, nagy
hely előnyeit. Kétféle fülkerugózás közül
választhatunk: luxus, fél-aktív légrugós AutoComfort és egy új mechanikus rugózás.
A T szériák AIRES+ rugózott első híddal
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rendelkeznek, mely folytonosan monitorozza
a talajállapotot és kommunikál az AutoComfort fülkerugózással, hogy olyan magas fokú
kényelemben érezhesse magát, amennyire
ez csak lehetséges. A HiTech és az Active
modelleknél az előremutató „Alapszintű
kezelőszervi” felhasználói felület pontosságot
biztosít, míg a kartámaszi vezérlés fejlett feladatokat tesz lehetővé a beintegrált homlokrakodó joystick és a tempomat automatika
segítségével. A Versu és a Direct a könnyen
kezelhető SmartTouch felhasználói felülettel
rendelkeznek.
Funkcionális skandináv dizájn
A fülke egyedülálló formája több helyet
biztosít a vállaknál és könyök magasságban,
de keskeny elől, hogy a traktor olyan kompakt
maradhasson, amennyire ez csak lehetséges.
A domború ablakok optimalizálják a térkihasználást, a minden irányba történő kiláthatóságot 6 m2 üvegfelület biztosítja.. A Valtra fülke
a TwinTrac-al biztosítja a hátrameneti munkavégzés lehetőségét is. Mint minden Valtra
traktor esetében, a T szériáknál is csendes a
munkakörnyezet (70 dB).
Beépített technológiák
A legtöbb technológia egy gomb érintésével
elérhető. Az ECO, vagy az U Pilot gombot
megnyomva, vagy a hajtómű üzemmódokból
választva, a traktor automatikusan kezeli
saját magát. A SmartTouch –al és a 9 ”-os
érintőképernyővel teljes körűen ellenőrizheti
az összes technológiát, beleértve az Auto-Guide-ot is, amely a traktort cm-es pontossággal vezeti. Az Valtra Connect telemetria gyárilag beépítve kérhető és használatra
kész, mihelyt a traktor a telephelyére megérkezik. Mi koncentrálunk a technológiákra,
hogy Ön csak a munkájára fókuszálhasson.
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MÁR NEM AZ SZÁMÍT,
HOGY MENNYI ÚJ TULAJDONSÁGOT ÉPÍTETTÜNK
BE. HANEM AZ, HOGY
MINDEZEKBŐL MENNYIT
TUD KIHASZNÁLNI.

A forma kövesse a funkciót: ez a sarokköve a mi dizájn
filozófiánknak. A T szériákban tökéletesen kicsúcsosodik
a mi gondolkodásmódunk. Ez funkcionális, mégis könnyen
használható és szemnek tetszetős. Minden részlet
megtervezése az elmében a következő szándékkal történt:
továbbjavítani a termelékenységet és minimalizálni a
fenntartási összköltséget.

Intelligens alváz
A hosszú 2995 mm tengelytávjával a T
szériáknak jó a stabilitása és nyugodt az
úttartása. Ez a traktor új szintet ér el az
agilitás terén is, a fordulási sugara a keskeny
motor konstrukciónak, az alvázba beintegrált
első függesztőműnek és első PTO-nak
köszönhetően csak 5,25 m. Ugyanakkor az
alváz szerkezete lehetővé tette számunkra,
hogy a motor burkolatot olyanra tervezzük
meg, mellyel javul a kiláthatóság. Miközben a
T szériák hasmagassága nagy, max. 60 cm, a
fülkéjük mégis alacsonyabb elhelyezkedésű,
mely a piacon a legkompaktabb 6 hengeres
traktorokká teszi őket, melynek ellenére magas
vonóerő leadására képesek.
Nagy emelőképesség
A T szériáknak az ideális 40%/60%-os első/
hátsó hídi súlyeloszlásnak köszönhetően
kiemelkedően magas a talajfogása,
vonóképessége. Az homlokrakodó
segédváz teljesen be van integrálva az alváz
szerkezetébe. Az úgyszintén beintegrált első 3
pontos függesztőmű a piacon a legmagasabb
51 kN emelőképességgel rendelkezik, a
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hátsó függesztőmű 95 kN emelőképességű.
Az egyedülálló 890 mm-es emelési
magasság megkönnyíti a munkagépekkel
történő munkavégzést. A teljesítményleadó
tengely elektronikusan vezérelt, 3 fordulatú,
menetsebesség arányos fordulatú PTO is van
a Valtra T szériákban.
A Sokoldalúsági koncepció
Válassza ki a motorteljesítményt, a hidraulikát
és a hajtóművet igényei szerint. Majd válassza
ki az adott munkájához szükséges opciókat.
Mi olyan traktorokat építünk, melyek Önnek
páratlan sokoldalúságot nyújtanak. Ez
egy ideális traktor földműveléshez, kitűnő
vonóképességével, simán működő motorjával
és hajtóművével. Tehenészeti, illetve vegyes
farmgazdálkodáshoz széles opcionális
lehetőségeket biztosítunk a fűnyíráshoz is.
Bérvállalkozók nehéz homlokrakodós munkáira
a hidraulika rásegítésnek köszönhetően
a legjobb megoldást nyújtja ez a traktor.
Erdészeti alkalmazásokhoz kérhet haspáncélt,
nagy kapacitású hidraulikus szivattyút és emelt
kiláthatóságú SkyView fülkét. Minden opció
gyárilag van felszerelve és gyári garancia
vonatkozik rá.
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Ez nem csak
tetszetős, hanem
jól dolgozó is.
Minden részlet
arra lett tervezve,
hogy ez a traktor
könnyen vezethető
és fenntartható
lehessen.
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A LEGJOBB
FINNORSZÁGBAN
KÉSZÜLT TRAKTOR
MOTOR
Mi az üzemanyag fogyasztás mérséklésével és a
Tier 4 Végső/ Szint 4 kibocsájtási határértéknek
történő megfeleléssel csökkentettük a teljes
fenntartási költséget, továbbra is biztosítva
a szükséges teljesítmény szintet. Ugyanakkor
arra fókuszáltunk, hogy a karbantartási igény
minimális legyen, csak az SCR kibocsájtás
csökkentés alkalmazásával.

16
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Üzemanyag megtakarítás megfelelő
méretezéssel
Agresszív motor-reagálás és üzemanyagtakarékos működés szolgálja Önt a teljes
fordulattartományban a T széria 2000 bar-os
befecskendezési nyomása eredményeként.
A maximális nyomaték 1500/min fordulaton
érhető el. A T szériák az új hűtőegységgel, a
magasan elhelyezkedő oszlopos légbevitellel,
az elektronikus viszkóz ventilátor vezérléssel
és az optimalizált hőelvonással lecsökkentik az
üzemanyag fogyasztást.

Valtra EcoPower
A Valtra T174 EcoPower modellnél egy
kapcsoló átbillentésével két motorbeállítás
közül választhat és minimalizálhatja az
üzemanyag fogyasztást. A motor nyomatéka
megnő, az átlagos dugattyú sebesség 20%-al
lecsökken. Ezzel nem csak a motor kopása
csökken, hanem max. 10% üzemanyag is
megtakarítható. Az alapjárati fordulat csak 650/
min.

A Sigma Power rásegítés
A Sigma Power tulajdonság a PTO-n leadott
teljesítményre – ha szükséges – további
max. 15 LE ad rá. A Sigma Power különösen
akkor hasznos, ha nagy teljesítményigényű
munkagépekkel dolgozik, mint pl. fa
aprítékolók, fűnyírók és hajtott magágy
készítők.
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Piacvezető hidraulika
A Valtra Direct, Versu és Active modellek
nagyteljesítményű, terhelés érzékelős
hidraulika rendszerrel rendelkeznek, 115, 160
vagy 200 l/min térfogatáramú szivattyúkkal. A
Valtra az egyetlen traktorgyártó, aki ajánlani
tudja a szabadalmaztatott hidraulika segédet,
még a powershift hajtóműves modellekhez is.
A Versu és Direct modelleknél a
vezérlőszelepek a Valtra Arm kartámaszi
kezelőszervekkel elektronikusan, teljes
mértékben állíthatók. Az Active esetében
a hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozók
mechanikusan vezéreltek, ergonomikus
elhelyezkedésű, színjelölt vezérlőkarok
segítségével. Az első kihelyezett hidraulika
csatlakozók a homlokrakodó, vagy az első
függesztő mű, vagy mindkettő számára
egy joystick segítségével elektronikusan
vezérelhetők, minden modell esetében.
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VERHETETLEN
VÁLASZTÁSI
TARTOMÁNY

A Valtra T széria több választást kínál mint bárki más- a tapasztalt
kereskedőink segítségével a munkagépét olyanra készítheti el
ami az ön igényeinek megfelel. A Valtra hat teljesítményszintet
és ötféle hajtóművet kínál: HiTech, HiTech, HiTrol, Active, Versu és
Direct. Az Ön Valtra T szériás HiTech és Active modelljei hagyományos
kezelőfelülettel, vagy a praktikus és kényelmes kartámaszi
kezelőfelülettel is kérhetők.

HITECH

HITECH* / ACTIVE

> 5PS, nyitott központi 73/90 liter hidraulika
> mechanikus hidraulika vezérlők

> 5PS, terhelés érzékelős
> mechanikus hidraulika vezérlők
> Új joystick érhető el az Active-hoz

A HiTech N104 - N124 modellek turbinás tengelykapcsoló
opcióval is rendelhetők, mely nagyon kényelmessé és
precízzé teszi a homlokrakodós és kommunális munkák
végzését.

VERSU

Valtra Active egy forradalmi powershift technológia, terhelés érzékelős hidraulikával és akár 200l/perc szállítási
képességgel, Hydraulic Assistant-tal és külön hidraulika és
váltó olajjal.
A HiTech esetében ez a kartámasz opció
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>
> elektronikus hidraulika vezérlők
> Valtra SmartTouch kartámasz kijelzővel
> könnyű hidraulika és sebességváltó beállításokkal

5PS, terhelés érzékelős, 115-160 vagy akár 200 l/ perc
hidraulika szivattyúval

Valtra Versu a királya az új powershift sebességváltó
generációnak, az elektronikus hidraulika vezérléssel, Hydraulic
Assistanttal, 115,160 vagy 200 liter szállítási kapacitással
és külön hidraulika és sebességváltó olajjal. Vezérelni lehet
a karral kézi vagy automata módban. Versu sebességváltót
választva megkapod a powershift könnyedségét és a CVT
rugalmasságát egy csomagban.
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Csatlakozz a powershift forradalomhoz
A Valtra PowerShift a legzökkenőmentesebb
váltó négy keréken. Vedd le a lábad a
kuplungról és máris automata módban
vagy- egy PowerShiftes Valtrát úgy
vezethetsz, mint egy CVT váltós traktort.
Automata módokban automatikusan váltasz
a gyorsulás és a szükséges nyomaték
függvényében- és mindig a legjobb
üzemanyag hatékonyságot kapod.
Az 5 fokozatú PowerShift sebességváltót
a HiTech, Active, Versu szereljük. Egyes
Hitech modellekben alapban 4 csoportja
van. A két opcionális mászó fokozattal
összesen 30 előre és 30 hátrameneti
fokozat van. Az új sebességváltó karral

DIRECT CVT

> CVT terhelés érzékelős hidraulikával
> elektronikus hidraulika vezérlőkkel
> Valtra SmartTouch kartámasz kijelzővel

Ez a termékcsalád zászlóshajója. A vezetőkar lehetővé teszi,
hogy a kezelő a jobb kezével szabályozhassa a gyorsulást és
a lassulást. Sokféle sebesség-megválasztási felszereltséget
kínálunk, beleértve a kézi hajtómű vezérlési lehetőséget is,
melyre speciális kultúrákban lehet szükség.
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kézi és automata módokban a váltás
pontos és könnyed. Ezek a modellek fel
vannak szerelve HillHold elemmel, így még
domboldalon is sima az elindulás csakis a
gázpedált használva.
A Versu modellek forradalmian új,
szabadalmaztatott hidraulikus rásegítővel
rendelkeznek, amely automatikusan több
hidraulikus teljesítményt biztosít, akár álló,
akár mozgó helyzetben, úgy, hogy annak
nincs hatása az aktuális menetsebességre.
Semmiféle más powershift hajtómű
sem képes erre. - Az Active és Hitech
modelleknél is elérhető, ha azok
elektromos elülső kihelyezett szelepekkel
rendelkeznek.

VEZÉRELD A
T SZÉRIÁT
A Valtra Smart Touch új szintre emeli a használhatóságot.
Könnyebb használni mint egy okos telefont. A keresett menüt
maximum kettő lépésből elérhetjük. Könnyen használható
menüjébe mindent bele tettünk: a traktor összes fukncióján
felül az Automata kormányzás ISOBUS-os munkagép vezérlés,
AgContraol, TaskDoc is megtalálható. A Smart Touch alap
kivitel a Versu és Direct modellekben.

1
2
3
4
5
6
7

Könnyű navigáció a menürendszerben.

A beállítás logikus, könnyű beállítás
az érintő képernyőn. Minden beállítás
automatikusan mentésre kerül.

9”-os érintőképernyő, nagy ikonok,
beállítások és funkciók könnyen
értelmezhetőek.

3

11

Bármelyik vezérlőhöz hozzárendelhetjük
a vezérelt funkciót. Első vagy hátsó
kihelyezett szelepek vezérlését,
homlokrakodót vagy front hidraulikát
vezéreljük onnan ahonnan szeretnénk.

A munkalámpák beállítását is a 9”-os
kijelzőn tehetjük meg. A munkalámpák
ki/ bekapcsolását és figyelmeztető
lámpa bekapcsolást a kartámaszon
található nyomógombbal végezzük.

A kezelő és munkaeszköz beállításait
különböző profilokba menthetjük el. Ezek
a profilok bármikor ismét betölthetőek.
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8

MULTIFUNKCIÓS KAR

KIJELZŐ

9

1.

8.

10

2.
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3.

4.
5.

6.
7.

Gumi felület: A magas minőségű anyagokkal
szerelt kart ergonómikus, könnyen használható és
komfortos.
Ergonómikus kialakítás: A kialakítás könnyű és
biztonságos mozgást ad mind a négy irányba.
A nyomógombok a hüvelykujj természetes
helyzetéhez igazítva. A gombok és kapcsolók
könnyű eléréssel, és a különböző funkciók
megkülönböztetett kialakítással. Példaként a
hárompont vezérlő kapcsoló gyors talajba hatolás
funkcióval.
Három programozható memória gomb- bármelyik
funkciót hozzá rendelhetjük, akár az U-Pilot
táblavégi fordulóautomatikát is. Például az M1-es
a tábla végén kiérkezéshez, az M2 a művelésbe
beálláshoz.
Kettő vízszintes mini joystick a hidraulikához.
Biztonságos kezelés: A gombok közötti üres részen
pihentethetjük meg ujjunkat anélkül hogy a gombok
felett kelljen tartani azt. A mini joystickok felett
található bordák megakadályozzák a véletlenszerű
használatot.
A törésvonalak tiszták, egyszerűek. Növelik a fogás
komfortját és a használhatóságot.
Irányváltó kapcsoló a karon
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Nem kell még egy kijelző- Az automata
kormányzás és a biztonsági kamera kijelzője is
a Smart Touch-ba integrálva. Nem kell még egy
monitor ami akadályoz a kilátásban.

JOYSTICK
9.

Az ergonómikus elhelyezésű hidraulika joystick
tetején található mini joystickhoz még egy
hidraulika funkciót társíthatunk.

NYOMÓGOMBOK ÉS FÜGGESZTŐMŰ
VEZÉRLÉS
10. Nyomógombok: a homorú és domború felszín
megkönnyíti használatukat.
11. A hátsó emelőmű munkahelyzet szabályozója
finom állításokat tesz lehetővé.

DIZÁJN
12. A funkcionális kialakítású kapaszkodó
egyenetlen talajon történő haladáskor
biztonságot ad. Minden vezérlőszerv logikusan
elhelyezve hogy csökkentsük a test terhelését.
Csuklómozdulatokkal mindent elérünk,
azért hogy ne kelljen megemelje könyökét
a kartámaszról. A TLT indító kapcsolók
biztonságos helyen.
13. Kényelem: Bársonyos könyöklő hogy ne
izzadjon, és kényelmes legyen. Tároló hely a
könyöklő alatt.
14. Finn dizájn: egyszerű és kényelmes.

T széria / 155 - 271 LE

AZ PRECÍZIÓS
FARMGAZDÁLKODÁSI
LEHETŐSÉGEKET
BEÉPÍTETTÜK.

A Valtra egy sor precíziós farmgazdálkodási technológiát
kínál, amelyek zökkenőmentesen együttműködnek az AutoGuide, ISOBUS, AgControlTM változó kiadagolással és a TaskDoc
feladatvezérléssel, melyeket a a SmartTouch terminálról
működtethet. Az Ön traktorának és munkagépének automatikus
menetirány és egyéb vezérlésével ezek javítják a munkavégzés
pontosságát és precízségét, csökkentik a munkaidőt, nagyobb
hozamot és beruházásának jobb megtérülését nyújtják.
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A precíziós farmgazdálkodás műholdakról
jövő jelek segítségével működik, melyekkel
feltérképezhető az Ön táblája és vezérelhető
traktorának mozgáspályája. A műholdas
vezérléssel a kézinél pontosabb automatikus kormányvezérlés valósul meg, a traktor
pontosan ott lesz a táblán, ahol kell, minden
fordulóban, minden táblában és minden
körülményben.
Ha a traktora mindig a megfelelő helyen van,
az ahhoz csatolt munkaeszköz is ott lesz. A
műholdas térképek és az ISOBUS-vezérlés
segítségével a munkaeszközöket automatizálhatja, hogy az egyes táblarészek, vagy

a különböző sorok esetében automatikusan,
ez ezekhez legjobban illeszkedő kezeléseket
végezzenek. Például az AgControl szekció
vezérlés automatizálja a munkaeszközök szekcióvezérlési funkcióit, míg az AgControl TM a
változó kiadagolásról gondoskodik.
Technológiánkat házon belül terveztük meg,
a legjobb minőségű beszállítókat vesszük
igénybe, hogy biztosítsuk az állandóan magas
gyártási minőséget és a kiemelkedő megbízhatóságot. Minden hardver- és szoftverkomponenst minden egyes traktorhoz egyedileg
optimalizálunk.
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VALTRA CONNECT
A Valtra Connect egy telemetrikus megoldás,
mely GPS segítségével folyamatosan rögzíti
a traktor tevékenységét és mozgását.
Megjelenítheti egy mobil eszközön a valós
idejű adattörténetet és bárhol és bármikor
hozzáférhet az adatokhoz. Ezeket az
adatokat felhasználva Ön és az Ön Valtra
szervizpartnere előre láthatja a karbantartási
igényeket, gyorsabban reagálhat a kisebb
problémák megoldására, és elkerülheti a
felhatalmazott szervizközpontokhoz történő
látogatásokat, ügyintézéseket.
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ÖN MEGTALÁLJA A MUNKÁT
MI MEGTALÁLJUK A MEGOLDÁST
Százezernyi künönböző gazda, ezernyi különféle feladattal.
Ezért kínál a Valtra Unlimited Studió korlátlan számú
megoldást. nem c sak a megfelelő szín kiválasztására,
vagy egy újfajta tulajdonság kialakítása a cél. A cél
megtalálni azt a megoldást ami a legjobban illeszkedik
Önhöz hogy még termelékenyebb legyen. Legyen
mezőgazdaság, erdészet, városgazdálkodás, logisztika,
-vagy bármi más. Munkaspecifikus munkagépet szerelve
a Valtra traktorra biztosan kompromisszumok nélküli
megoldást nyújtunk.
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A FARMEREK NEM
EGYFORMÁK.
A T-SZÉRIÁS
TRAKTOROK SEM.

1

2

6

A Valtra híres az „A la Carte”, igény szerinti rendelési
rendszeréről. A márkakereskedővel közösen igényeire
szabhatja a traktorát az elektronikus rendelési eljárás
segítségével. Ez a módja annak, ahogy mi garantáljuk,
hogy olyan dolgozó gépet kap, mely pontosan
megfelel az igényeinek.
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TwinTrac / hátsó kezelőszervek hátrameneti vezetéshez
AutoComfort Luxus pneumatikus rugózott fülke
AIRES+ Pneumatikus első rugózott hídfelfüggesztés
Minőségi hangrendszer/ Hifi hangrendszer mélyládával, vagy anélkül
Minőségi munkalámpa opciók, kitűnő láthatóság éjszakai munkákhoz
Sigma Power / 15 LE többletteljesítmény PTO munkákhoz
Tető ablak / a legjobb kiláthatóság homlokrakodós munkákhoz
Hűtődoboz, mely hidegen tartja az Ön üdítő italát.
U-Pilot / Táblavégi menedzsment rendszer a Versu és Direct modelleknél
Valtra Evolution ülés / Luxus ülés légkondicionálással és légrugózással
Pótutas ülés / Tágas hely áll a fülkében a segédvezető rendelkezésére is
Homlokrakodó / A legjobb kiláthatóság és hidraulika homlokrakodós munkákhoz
Köpeny opciók / Széles választék, mindenféle típusú munkához
Szerszámosláda / Biztonságos helyen, lezárható szerviz rekeszben tárolhatja
szerszámait.
Mechanikus fülkerugózás / Zökkenőmentes vezetés
A Vásárló neve / Hirdesse magát üzleti tevékenységében
Hétféle alapkiviteli színből választhat
Első PTO
Első függesztőmű / 5 tonnás emelőképesség a nagyterhelésű alkalmazásokhoz.
270 fokos ablaktörlők
50 km/h / Max. 53 km/h csökkentett motorfordulatnál
Pótsúlyok / Első, hátsó, felni és kerékfeltöltés
Kihelyezett hidraulika csatlakozók (2-5) / Igazodva mindennemű munkagép
igényeihez
Power Beyond hidraulika csatlakozás/ Teljes hidraulika kimenet nagy munkagépekhez
Hidraulika teljesítmény / 115/160 lit/min.
Pótkocsi vonófej opciók / Pick-up felszedős vonószerkezet és vonópadok
Elektronikus tápaljzatok / minden igényére
Első kihelyezett hidraulika csatlakozók / Sokoldalú alkalmazhatóság első
munkagépekhez
Winter package / Heated rear window, Electric mirrors with heating, Windscreen,
laminated and heated, Windscreen wiper with wide angle, Diesel powered heater with
timer, remotely controllable via mobile phone
Forest roof / SkyView
Cab with 2 doors
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NYUGALOM,
STABIL HÁTTÉR
Hiszünk az ügyfeleink, kereskedőink, és a Valtra
gyár közötti zökkenőmentes kapcsolatban.
Kiválaszthatja azokat a szerviz és garancia csomagokat,
melyek legjobban megfelelnek az elvárásainak és
követelményeinek. Mi gondoskodunk Önről, így Ön csak a
vállalkozására koncentrálhat.

CONNECT

TRAKTOR ADATOK, INFORMÁCIÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK.

CARE

GYÁRI KITERJESZTETT
GARANCIA.

GO

KARBANTARTÁSI
SZERZŐDÉS.

CONNECT
Maradjon kapcsolatban bárhol, bármikor
A Valtra választásával olyan szakemberek
csoportjához csatlakozhat, akik segítenek
Önnek abban, hogy üzleti tevékenységéből a
legtöbbet hozhassa ki.
A helyi ügyfélszolgálatával Ön kapcsolatba
léphet az online ügyfélportálunkon keresztül,
amely 24 órás hozzáférést biztosít az oktatási
anyagokhoz, szerződéses információkhoz és a
gépéhez nyújtott szolgáltatásokhoz.
A Valtra Connect telemetrikus megoldás GPS
segítségével folyamatosan rögzíti a traktor
tevékenységét és mozgását. Megjelenítheti egy
mobil eszközön a valós idejű adattörténetet és
bárhol és bármikor hozzáférhet az adatokhoz.
Ezeket az adatokat felhasználva Ön és az Ön
Valtra szervizpartnere előre láthatja a karbantartási igényeket, gyorsabban reagálhat a
kisebb problémák megoldására, és elkerülheti
a felhatalmazott szervizközpontokhoz történő
látogatásokat, ügyintézéseket.
CARE
Teljes nyugalom.
A Valtra Care meghosszabbított garanciaszerződései révén a legnagyobb nyugalomban és
biztonságban érezheti magát a nem kopó alkatrészek esetleges további javítási költségei ellen. A Care lehetővé teszi, hogy a Valtra traktor
megvásárlásakor, vagy a normál garancia lejárta
után állítsa be az általános költségeket. Rugalmasak, három kompenzálási szintet kínálnak
28

- 0 €, 290 € vagy 590 € - és legfeljebb 5 évre
vagy 6000 üzemórára érhetők el.
GO
Maximalizálja az Ön üzemidejét
Rögzítse a költségeit a Valtra gép
megvásárlásának helyén és biztosítsa be az optimális teljesítményt, a garantált hatékonyságot
és maximalizálja az Ön gépe maradványértékét!
A Valtra Go szerviz szerződéssel - a rendszeres
és alapos karbantartás eredményeként –
meghosszabbíthatja Ön Valtra traktorának
megbízható működését. A szerviz költségek
alacsonyabbak annál, mint amekkora kárérték
keletkezhet a gépben a szerviz elmulasztása
következtében. A Valtra Go szervizcsomag
minden előírt karbantartási munkát magába
foglal, amely akár 10 000 óráig is rendelhető, új
és használt gépekhez egyaránt.
AZ ÖN SAJÁT VALTRA KERESKEDŐJE
Az Ön Valtra kereskedője képviseli a legjobb
traktorokkal és eszközökkel kapcsolatos
szakértelmet a környezetében. Ő tisztában van a
traktor technikai vonatkozásaival, és azzal, hogy
Önnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie.
Kereskedőjéhez mindig bizalommal fordulhat a
legjobb tanácsokért, karbantartással, javítással,
pótalkatrészekkel, vagy akár az új eszközök
vásárlásával kapcsolatban. A Valtra kereskedők
független vállalkozók. Az AGCO minden évben
felülvizsgálja értékesítő képviselőit annak
érdekében, hogy Ön a lehető legjobb
szolgáltatást kaphassa.
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MINDEN AMIRE SZÜKSÉGE VAN - MINDIG ELÉRHETŐ
A Valtra átfogó pótalkatrészeket kínáló szolgáltatásával
biztosítja Önnek a szükséges alkatrészeket – akár másnap
reggelre. Ez segít Önnek működőképesen tartania
traktorát a zsúfolt szántási és aratási időszakokban.
Az AGCO Parts címke garantálja, hogy eredeti Valtra
alkatrészt kapott melyet alaposan ellenőriztek és
teszteltek.
AZ AGCO GONDOSKODIK A VERHETETLENSÉGRŐL,
MI PEDIG A MEGFIZETHETŐSÉGRŐL.
Az AGCO Finance személyre szabja finanszírozási
megoldását pénzforgalma és tevékenysége figyelembe
vételével. Ossza meg velünk, hogy havonta mennyit
engedhet meg magának, és mi összeállítunk egy
rugalmas, az Ön üzleti szükségleteihez igazodó fizetési
ütemtervet a szezonális változások figyelembevételével.
Teljes körű szolgáltatóként pénzügyi szolgáltatásokat
is nyújtunk, pl. járműlízing, járműbérlés és biztosítás.
Szolgáltatásaink országonként eltérhetnek, ezért
a szolgáltatások listájáért kérjük, látogasson el
weboldalunkra vagy keresse fel a legközelebbi kereskedőt.
VALTRA UNLIMITED
A Suolahti gyárnál található Valtra Unlimited stúdióról
ismeretes, hogy képes valóra váltani ügyfelei kívánságait.
A stúdió minden, a normál gyártási folyamat során,
közvetlenül a gyártósorról nem elérhető kiegészítőt és
felszerelést beszerel.
A Valtra Unlimited szerelői képzett szakértők, akiket az
egész gyár támogat készségekkel és szakrételemmel.
Ez biztosítja személyre szabott termékeink kiváló
minőségét és biztonságosságát. A Valtra Unlimited stúdió
által beszerelt kiegészítő tartozékokra kiterjed a gyári
garancia, és minden szervizelést, valamint pótalkatrészt
mi biztosítjuk számukra.
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A VALTRA TEAM
A Valtra Team a mi vásárlói magazinunk, mely
évente kétszer jelenik meg. Minden kiadás hasznos
információkat tartalmaz a legújabb fejlesztésekről és
a leghatékonyabb munkamódszerekről. Hozzáférhet
a magazin online archívumához is, és 2000-ig
visszamenően olvashatja el a cikkeket.
AZ AGCO ACADEMY
A traktorok és a hozzájuk kapcsolódó technológiák,
különösképpen a precíziós földművelési technológiák,
gyors iramban fejlődnek. A Valtra Akadémia folyamatosan
képzi a Valtra kereskedőket és szerviztechnikusokat,
hogy a Valtra kereskedők által ma biztosított első
osztályú, korszerű szakértelem a jövőben is ki tudja
elégíteni igényeit.
A VALTRA KOLLEKCIÓ
A VAltra kollekció kiváló minőségű ruhézatot és
kiegészítőket kínál a munkához és a szabadidőhöz.
Az anyagokat és a részleteket nagy körültekintéssel
válogatjuk. A ruházat a Valtra modern dizájnnyelvét
tükrözi, a könnyű, azonban rendkívül tartós anyagok
felhasználásával, amelyek ötvözik a stílust és a
funkcionalitást..
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MŰSZAKI
ADATOK
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TRAKTOR MODELL

T144

T154

MOTOR NORMÁL MÓD

T174e

T194

T214

T234

T254
74 LFTN-D5

tryb std

eco mód

Motor, Agco Power

66 LFTN-D5

74 LFTN-D5

74 LFTN-D5

74 LFTN-D5

74 LFTN-D5

74 LFTN-D5

Hengerek száma/ lökettérfogat

6/6.6

6/7.4

6/7.4

6/7.4

6/7.4

6/7.4

158

162

Kibocsájtás vezérlés

V. LÉPCSŐ; DOC, DPF és SCR

Normál Max teljesítmény [kW]

114

121

129

143

Normál Max teljesítmény [LE]

155

165

175

195

215

220*

235

Rásegítős Max teljesítmény, [kW]

125

132

140

154

169

184

184

Rásegítős Max teljesítmény, [LE]

170

180

190

210

230

250

271

Ezen a motor fordulaton [1/min]

1900

1900

1700

1900

Névleges motor fordulat [1/min]

2100

2100

1800

2100

173

Normál Max nyomaték, [Nm]

640

680

740

850

800

870

900*

930

Rásegítős Max nyomaték, [Nm]

680

740

780

900

870

910

930*

1000

Ezen a motor fordulaton [1/min]

1500

1500

1100

1500

HAJTÓMŰ
HiTech

X

X

X

X

X

X

x

Active

X

X

X

X

X

X

x

Versu

X

X

X

X

X

X

x

Direct

X

X

X

X

X

x

MÉRETEK
Tengelytáv [mm]

2995

Hossz, [mm]

5800

Magasság, [mm]

3130

Fordulási sugár (600/65R28, nyomtáv 1960mm)

5.25

Tank térfogat [l]

380

AdBlue Tank térfogat [l]

70

Hasmagasság, közép [mm]

600

Súly (tele tankkal) [kg]*

7300

Súlyeloszlás elől/hátul [%]

40/60

Max első híd terhelés [kg]

5500

Max hátsó híd terhelés [kg]

9000

Bruttó jármű súly [kg]

13500

*T234 Hitech, Active and Versu: STD max. Power 235 HP/ 173 kW and max. torque STD/Boost: 930/1000 Nm.
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HAJTÓMŰ

HITECH

ACTIVE

VERSU

DIRECT

5 lépcsős Powershift; 4 munka + 1 mászó tartomány

X

X

X

--

CVT

--

Sebesség tartomány

0.6-43

0-43

Választható sebesség tartomány

0.7 - 53 vagy 0.7 - 57*

0-53 vagy 0-57*

Csoport fokozatok (munkaterületen)

A,B,C,D

Tartományok

30

CVT

Sebességfokozatok száma mászó tartománnyal

STD

CVT

Mászó fokozat

10

CVT

MOTOR
X

Mászó fokozatok száma

soktárcsás olajhűtésű, nedves fékek, hidraulikus rásegítéssel

Hátsó fék

Opció, 57 km/h-s váltóhoz kötelező

Első hídi fék

Nedves, többtárcsás

A fő tengelykapcsoló típusa

AIRES+ pneumatikus

ELSŐ HÍDFELFÜGGESZTÉS TÍPUSA (OPCIÓ)
Hidraulika rendszer

fogaskerék szivattyú

terhelés érzékelős

Szivattyú kapacitás (opció)

73 (90)

115 (160/200)

Munkagépek számára kivehető olaj [l/min]

40

47

Mechanikus vezérlőszelepek hátulra

max 4

Power Beyond

--

Elektronikus vezérlőszelepek hátulra

--

ON /OFF szelep hátul

--

Front elektromos szelepek, opció

2, 3 vagy 4

-Opció
max 5
max 1

max 2

ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐSZELEPEK ELŐRE (OPCIÓ)
Emelőképesség, hátsó, max [kN

78

Emelési tartomány [mm]

868

Az opcionális első függesztőmű emelőképessége [kN]

51

78 (95)

TELJESÍTMÉNYLEADÓ TENGELY
540 / 1000

alapkivitel

540/540E/1000

Opció

540E/1000/1000E

Opció

Menetsebesség arányos TLT

Opció

Első TLT 1000

Opció

*High speed models available on models T174-T254. There can be limitations concerning equipment and tyres.
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FÜLKE

HITECH

Vezetőülés elfordítási szöge

180°

Segédvezető ülés biztonsági övvel

Opció

Zajszint [dB]

<70

Ajtók száma

1/2

Ablakok száma alapkivitelben

5/6

Tetőablak

Opció

Ablakfelület tetőablakkal [m2]

6.22

Ablakfelület Skyview ( m )

7.00

Polycarbonate right side window

Opció

Polycarbonate rear and side glasses

Opció

Ablaktörlő elfordulási szöge

Alapkivitel 180°, Opció 270°

Kartámasz vezérlés nélkül

Alapkivitel

2

ACTIVE

VERSU

DIRECT

Alapkivitel

--

--

SmartTouch kartámasz

--

--

Alapkivitel

Alapkivitel

Valtra ARM kartámasz Cruise controllal

Opció

Opció

--

--

Légkondicionáló és fűtő a tetőben

Opció

Második fűtő a szőnyegre

Opció

Automatikus klíma vezérlés 2 fűtővel

Opció (Nem lehet Skyview-val)

Hűtő

Opció

Mechanikus fülke rugózás

Opció

AutoComfort fél-aktív légrugózott fülke

Opció

TwinTrac hátrameneti vezetés

Opció

QuickSteer

Opció

Auto-Guide

Opció (Nem lehet Skyview-val)

Biztonsági kamera

Opció

Laminált, fűthető szélvédő

Opció
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A Valtra az AGCO világszerte ismert márkája.
Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
www.youtube.com/valtravideos

A prospektusban látható traktorok speciális opciókkal lehetnek felszerelve. Változtatások lehetségesek. Minden jog fenntartva..

YOUR
WORKING
MACHINE

